
؛ إذا البد من العلم  وكذلك لو رأينا يصلي الفريضة جالسا ال ننكر عليه لرتكه القيام حىت نسأل رمبا يكون عاجزا

؛ ألنه قد يكون على أمر ال يتوجه األمر، قد يكون على حال ال يتوجه إليه األمر وال يكون  حبال املأمور واملنهي

، ذكرنا قلنا: دخل رجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم  آمثا؛ طيب هل حنن ذكرنا دليال لذلك ؟ ذكرنا

فدل هذا على )  قم فصل ركعتين( اجلمعة فجلس فلم ينكر عليه اجللوس بل قال له: أصليت ؟ قال: ال؛ قال: 

  . أنه البد أن يعلم حال املأمور واملنهي

عن املنكر يراد به تقليل املنكر؛ فإذا كان الشرط الثالث: أن ال يتغري املنكر إىل ما هو أنكر منه؛ ألن النهي  

؛ فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان،  يرتتب عليه أن يقع املنهي عن املنكر يف منكر أعظم فإنه ال ينهى عنه

؛ أليش ؟ ألننا نعلم أنه سينتقل  ؟ ال الدخان شربه منكر لكن لو يناه لذهب يشرب اخلمر؛ فهل ننهاه عن هذا

؛ ومن ذلك ما يذكر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أنه مر ومعه صاحب له  ا عليه عليهإىل أكرب نكارة مم

هؤالء لو " : ؟ قال ؛ فسأله صاحبه ملاذا ال ننكر عليهم بطائفة من الكتاب يشربون اخلمر فلم يقل هلم شيئا

ا شربهم الخمر فهو على أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس وستهلون حرماتهم فيتعدى ضررهم؛ أم

وال تسبوا الذين يدعون  (( فإن قال قائل: هل هلذا الشرط من دليل ؟ قلنا: نعم دليله قوله تعاىل:  . " أنفسهم

فهنا ى اهللا املسلمني أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه األصنام  فيسب اهللا عدوا بغير علم )) من دون اهللا

ملا كان يرتتب على سبها مفسدة أكرب ى اهللا عن سبها مع أن السكوت  ؛ لكن جديرة أن تسب وسبها قربة

؛ إذا البد من  عن سب آلة املشركني حكمه أنه منكر؛ لكن نسكت على هذا املنكر األخف درءا ملنكر أعظم

  هذا الشرط .

ك للواجب كان على : أن يعلم أن هذا مفيد مبعىن أنه حيتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التار  الشرط الرابع

؛ فإن كان يعلم أن صاحبه عامل باحلكم لكنه متمرد مستكرب فإنه ال جيب  جهل وأنه قريب الرجوع إىل احلق

حينئذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ مثال: حلق اللحية اليوم معروف عند مجيع الناس أنه حرام، أو عند 

؛ لكنه مير بك عشرة قد حلقوا حلاهم وعشرة قد  الناس أنه حرام عامة الناس ما هو مجيع، عند عامة الناس وأكثر

عفوا حلاهم يعين نصف الناس تقريبا قد حلقوا حلاهم فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا حليته يف الشارع أن 

؟ نقول:  توقفه وتقول له اتق اهللا ال حتلق حليتك ؟ ـ املبادرة باجلواب بدون تأين يا آدم قد تكون خطأ ـ ما تقولون

ننظر قد يكون هذا الرجل تتمارى يف اخلري وأنك إذا نصحته امتثل وقد يغلب على ظنك أن هذا الرجل عارف 

أمر باملعروف شرط وجوب من ؛ املهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا  للحكم لكنه مستكرب عنه أو متهاون به



ذكر إن نفعت يعين فإن مل  إن نفعت الذكرى ))فذكر  ((والنهي عن املنكر؛ ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل: 

تنفع فال تذكر؛ قال: فإن كان التذكري وهو دعوة للخري ال جيب إال إذا نفع فاألمر باملعروف والنهي عن منكر من 

؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أشد من الدعوة إىل اخلري، الدعوة كل إنسان يدعوا وليس فيه  باب أوىل

؛ واملسألة هذه يف النفس منها شيء؛ قد  ؛ لكن األمر هو الذي قد جيد أذية من املأمور أو املنهي هشيء علي

نقول: إنه عليه أن يأمر وينهى وأن ذلك ال خيلوا من فائدة لو مل يكن من فائدته إال علم الناس بأنه معروف أو 

ينفع بقيت املنكرات على ما هي عليه وبقي  ؛ ألننا إذا سكتنا حبجة أن األمر ال ينفع أو النهي ال بأنه منكر

التهاون بالواجبات على ما هو عليه وصار الشباب الذين خيرجون من جديد يظنون أن هذا املنكر معروف وأن 

؛ بل نقول: جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر سواء  ؛ وهلذا يف هذا الشرط نظر املعروف ليس مبعروف

فاتقوا اهللا  ((؛ ألن مجيع الواجبات إمنا جتب باالستطاعة  لكن يف حدود االستطاعةظننت أنه مفيد أو مل يفد 

فإذا كان يشق على اإلنسان أن ميسك كل واحد مير به يف السوق على منكر  من حلق حلية أو ما استطعتم )) 

  . لدين من حرج ))وما جعل عليكم في ا ((، ال يلزمه إال ما يقدر عليه ألن اهللا يقول:  غريه فإنه ال يلزمه

؛ يعين ال تأمر باملعروف وأنت ال  : أن يكون اآلمر باملعروف فاعال له والناهي عن املنكر تاركا له الشرط اخلامس

؛ كذا صواب ؟ ال تأمر باملعروف وأنت ال تفعله وال تنه عن منكر وأنت  تفعله وال تنهى عن منكر وأنت تفعله

عامل بالربا وجد إنسان يتعامل بالربا فإنه ال يلزمه أن يقول للثاين: يا فالن ؛ فإذا كان هذا الرجل مثال يت تفعله

؛ كيف ينهى عن شيء يفعله هو ؟  ، ال جيب عليه هذا أليش؟ ألنه هو يفعله اترك الربا الربا حرام ملعون فاعله

، ال  ة اجلماعةواحد شخص ميشي بعد األذان عند املسجد وقد ترك املسجد قالوا يا فالن حرام عليك ترك صال

؛ قال هذا ال جيوز؛ إذا   جيوز؛ هذا اآلن فتح بابه وذهب إىل أهله يشرب قهوة أمره أن يصلي أما هو فلم يصل

كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك اجلماعة ال تأمره يصلي باجلماعة خله ميشي؛ 

))  وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الناس بالبر  ((واستدل لذلك بقوله تعاىل: 

؛  ؛ كيف تأمر الناس وترتك نفسه فوبخ اهللا هؤالء على أمرهم بالرب ونسيان أنفسهم وبني أن هذا خالف العقل

؛ فأنتم خالفتم الشرع وأنكرمت العقل؛ واستدل أيضا مبا ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا صلى  هذا ليس مبعقول

أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه يعني أمعاءه فيدور  (سلم: اهللا عليه و 

عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقولون مالك يا فالن ألست تأمرنا بالمعروف 

) قالوا وهذا يدل على  آتيهفيقول: كنت آمركم بالمعروف وال آيته وأنهاكم عن المنكر و  وتنهانا عن المنكر؟



؛ فال جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على من  شدة عقابه إذا أمر باملعروف ومل يأته وى عن املنكر فأتاه

؛ وأىب هذا أكثر أهل العلم وقالوا إن هذا خالف األدب لكنه حمرم يعين كونه يأمر  ال يفعل املعروف ويرتك املنكر

؛ لكنه حرام عليه فيجب  وينهى عن املنكر ويفعله هذا خالف األدب الشك وخالف العقلباملعروف وال يفعله 

؛ فإذا فرط يف حق نفسه فليس له احلق يف أن يفرط يف حق غريه  أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويبدأ بنفسه

عروف وال ينتهي عن املنكر ؛ فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عليه ولو كان هو ال يفعل امل ليس له حق

ألنه لو ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع كونه ال يفعل املعروف وال ينهي عن منكر أتى حمظورين: ترك 

؛ فالواجب عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن منكر ولو   الواجب على نفسه لنفسه وترك الواجب على نفسه لغريه

؛ لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول:   ؛ وهذا القول هو الصحيح نتهي عن املنكركان هو ال يأمتر باملعروف وال ي

كيف آمر وال آتيه و أى عن منكر وآتيه هذا خالف املعقول واملنقول وخالف األدب، خالف األدب مع اهللا 

ك غسان ؛ وهلذا كان الرسول عليه الصالة والسالم من أوصافه الذي وصفه ا مل وخالف األدب عند عباد اهللا

ـ عليه الصالة والسالم  ما أمر بشيء إال كان أول فاعل له وال نهى عن شيء إال كان أول تارك له ) (:  قال

قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت  ((ـ؛ وهلذا قال اهللا له: 

ليس معىن أول املسلمني زمنا يعين يف أمم مسلمة قبله لكن أول املسلمني فعال يعين أنا  المسلمين )) وأنا أول

؛ ويذكر عن عبد الرمحن بن اجلوزي رمحه اهللا  أول املستسلمني هللا واملنقادين ألمره فهي أول مرتبة وليس أولية زمن

اس وحيضر آالف، حيضر جملسه الواعظ املشهور صاحب كتاب التبصرة وكان له جملس كل يوم اجلمعة يعظ الن

؛  آالف حىت إنه ال ينفك يوم من األيام إال وقد مات يف جملسه عدد من الناس من شدة املوعظة يف نفوسهم

فأتاه يوما من األيام رجل عبد قال له: يا سيدي إن يل سيدا يؤذيين ويتعبين وحيملين ما ال أطيق ويضربين عليه 

؛ قال طيب ما يف مانع؛ جاءت اجلمعة فانتظر  تق لعل اهللا يهديه ويعتقينفأرجوا منك أن حتث الناس على الع

هذا العبد كالم الشيخ ومل يتكلم على العتق جاءت اجلمعة الثانية والثالثة ما تكلم ويف بعد كم مجعة تكلم عن 

رمحه اهللا قال: ملاذا ؛ فذهب العبد إىل عبد الرمحن بن جوزي  ، أعتقه فورا العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا

تأخرت قال: ألنه مل يكن عندي دراهم أشرتي عبدا فأعتقه قبل أن آمر الناس بالعتق ـ سبحان اهللا ـ يقول ما 

 ؛ إذا حصل عندي وأعتقت حينئذ أمرت الناس وأحث الناس على العتق أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت

؛ ألن الناس يبصرون  ؛ وتارك املنكر ينقاد الناس لنهيه اس ألمره؛ وهذا أمر مشاهد أن فاعل املعروف ينقاد الن

بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر باملعروف وهو ال يفعله يقول هذا يكذب علينا هذا يلعب بعقولنا لو كان 

رك له ؟ ؟ لو كان املنكر عنده منكرا ملاذا ال يكون أول تا األمر معروفا عنده ملاذا ال يكون هو أول فاعل له



؛ أما أن جيعل ذلك  فلذلك الشك أنه من األدب أن يكون اآلمر فاعال ملا أمر به والناهي فاعال ملا ى عنه

شرطا يف الوجوب ونقول هلذا لذي ال يفعل املعروف وال ينتهي عن املنكر نقول ال جيب عليك األمر باملعروف 

ألن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعال ملا أمر ؛  وال النهي عن املنكر وال تأمث برتكه فهذا بعيد جدا

؛ ألن  به تاركا ملا ى عنه يقولون إنه إذا مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر يف هذه احلال فإنه أيش؟ ال إمث عليه

ملعروف ؛ وأن الواجب عليه أن يأمر با من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثال؛ وذا يتبني لكم ضعف هذا القول

ولو كان ال يفعله وينهى عن املنكر ولو كان يفعله لكن جيب أن يوبخ نفسه أيضا نفسه وتكون نفسه هي أول 

من آداب األمر باملعروف والنهي عن   . ؛ فالشروط إذا مخسة من يأمره باملعروف وأول من ينهاه عن املنكر

؛ ألن اللني خلق كرمي يعط اهللا تعاىل  أمره لينا يف يه ، لينا يف املنكر ، من اآلداب للواجب أن يكون لينا يف أمره

؛ وكما أرشد اهللا إليه موسى وهارون حني  به ما ال يعطي على العنف كما قال النيب عليه الصالة والسالم ذلك

)) حني  فقوال له قوال لينا ((نعم  يطغى )) ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أوقاال  ((أرسلهما إىل فرعون  

)) يتذكر فيما تأمرانه به أو خيشى فيما  قوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى ((رسلهما إىل فرعون فقال: أ

؛ فعلى كل حال من اآلداب أن يكون  أعىت أهل األرض إن مل يكن أعىت أهل األرضتنهيانه عنه ومع أنه من 

؛ ألنه إذا أمر مبعروف قد يقول املأمور   حجتهومن اآلداب أيضا أن يكون مقنعا يف . اإلنسان لينا يف أمره ويه

؛ وليعلم أن  ؟ وإذا ى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا ؟ فالبد أن يكون عنده إقناع ما دليلك يف هذا

، ليس عنده قوة حجة  ؛ بعض الناس عنده علم لكن ما يستطيع أن يقنع غريه مسألة اإلقناع غري مسألة العلم

؛ فالبد أن تتمرن على قوة اإلقناع ولو بضرب  ناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع؛ وبعض ال وبيان

؛ ألن ضرب األمثال يقرب؛ يوجد اآلن مثال فيه طائفة معروفة تدعوا إىل اهللا وخترج وعندهم من اإلقناع  األمثال

؛  ألن عندهم أسلوب يف اإلقناعللعامة ما ال يوجد عند أكابر العلماء وهلذا جتدوم يؤثرون تأثريا عظيما 

فاإلنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غريه قال له: ما دليلك هات الدليل ؟ مث ضرب له أمثاال باملعقولة فهذا 

الشك أنه من اآلداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ويذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 

؛ فقال له النيب عليه  ، استأذنه أن يزين ذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الزنارواه اإلمام أمحد أن رجال استأ

ما أعرف؛ قال: إذا كنت ال   أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك ؟ قال: ال( الصالة والسالم: 

 م الناسهذا معىن احلديث إذا كنت ال ترضى كيف أن تفعله أنت مبن ؟ مبحار  ) ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك

؛ أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو  ؛ هذا أسلوب مقنع يعين جمرد ما يتصور اإلنسان هذه املسألة يبتعد

أو أشد من  ؛ كيف ترضى عن نفسك تغازل بنات الناس ؟ زوجتك أو بنتك ماذا تفعل ؟ ترضى ؟ ما ترضى



وف والناهي عن املنكر أن يكون على دراية ا ذلك تزين ـ والعياذ باهللا ـ؛ هذه من أساليب اليت ينبغي لآلمر باملعر 

، أن يصرب على األذى واحملاجة واملخاصمة السيما إذا كثر اجلدل يف الناس  ومن اآلداب أيضا أن يصرب . إجيادو 

(( يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه :  فليصرب؛ ألن اهللا تعاىل حكى عن لقمان إنه قال البنه وهو يعظه

؛ وبعض  البد لكل آمر من أن يصاب ذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور )) عن المنكر

الناس رمبا يثقل عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن مل يصب بأذى لكن مل تتقبل دعوته أو مل يتقبل أمره 

عروف وانه عن املنكر واصرب على ، مر بامل ؛ هذا ليس بصحيح أو يه فيزعل كما يقول العامة وال يأمر وال ينهى

؛ أصام أذى عظيم طعن يف  ؛ انظر إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم ماذا أصام من األذى ما أصابك

؛ أوذي موسى عليه  ، كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون أجسادهم وطعن يف عقوهلم وطعن يف أهدافهم

؛ وأوذي أب األنبياء نوح كانوا يأمرون  نبياء حممد عليه الصالة والسالمالصالة السالم بأذى كثرية وأوذي خامت األ

كلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف  ((به 

 ه؛ من أقرب الناس إلي ))؛ والنيب عليه الصالة والسالم كذلك أوذي أذى عظيما يأتيه عذاب يخذيه تعلمون من

؛ هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل املسجد احلرام وجعل يصلي حتت الكعبة وسجد هللا عزوجل هل 

؛ لكن الرسول فعلوا به هذا وصرب؛ هل   آذوا أحدا من الناس آتوا بس  اجلذورة ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدا

؛ لكن الرسول فعلوا به هذا وصرب؛  ال كانوا يأتون باألذى والقذر واألنتان يضعونه على أبواب الناس يف مكة ؟

فالواجب أن يصرب اإلنسان وأن حيتسب هذا الصرب على اهللا، وهذا الصرب على هذا األمر باملعروف والنهي عن 

؛ ألن هذا صرب على أذى يف  املنكر أعظم أجرا من الصرب على أعظم مصيبة تناله اإلنسان يف أقرب الناس إليه

؛ فاحتسب األجر من اهللا واصرب على ما  وجل اهللا، هذا صرب على أذى يف اهللا عزاهللا ليس صرب على أقدار 

، تأمر باملعروف يقول:  ، األذى اجلديل مثل أن يقول علم نفسك مما يصيب اإلنسان األذى بالقول . أصابك

قد يفور دمه ؛ هذا أيضا بعض الناس يغار يعين  ، وما أشبه ذلك علم نفسك، تأمر باملعروف يقول: أدب عيالك

؛  ويغضب غضبا شديدا فنقول يا أخي اصرب هذه املسألة بسيطة إذا قال أدب عيالك ال بأس جزاك اهللا خريا

؛ إذا احتدمه هذا الرجل وأخذت العزة  لكن أنا معلم عيايل وأعلمك أنت اآلن؛ خلك تأخذ من مدى طويل

لكن إذا قوبل احلار بالبارد برد وصارت املسألة  باإلمث فلن أنت وسوف يربد ألن املشكل أن يقابل احلار باحلار

؛ وإذا رأينا  ؛ ولذلك أقول إنه جيب علينا أن نصرب ؛ لكن إذا صادم احلار باحلار خالص تشتعل النار طبيعية

؛ طيب هذه إذا ثالثة آداب ينبغي لطالب العلم آلمر  ، وإذا رأينا لينا جذبناه الناس قد شدوا احلبل أرخيناه

والناهي عن املنكر أن يتأدب ا وإذا أضفنا الشرط اخلامس أن من اآلداب أن يكون هو أول فاعل ملا باملعروف 



من فوائد هذه اآلية: فضيلة الدعوة  . يأمر به وأول تارك ملا ينهى عنه صارت اآلداب أربعة وشروط الوجوب أربعة

؛ الدعوة إىل اخلري  ونوا على جانب كبري منها؛ وهذه أرجوا أن تك إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

)) إذا خسر  هم المفلحون وأولئك ((:  ؛ الدليل على فضيلة هذه قوله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وال تكونوا   ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية اليت بعدها: النهي عن التفرق . الناس فهؤالء هم املفلحون الراحبني

؛ ألن تفرق اآلراء البد منه ألن  )) وقد ذكرنا يف التفسري أن املراد بذلك تفرق القلوب ال اآلراء كالذين تفرقوا

الناس خيتلفون يف العلم واحلفظ والفهم واإلميان والعمل وكل هذه األمور اخلمسة كلها من أسباب اختالف الناس 

الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن ومن فوائدها: أن ترك  يف الرأي لكن الواجب اتفاق أيش؟ القلوب .

؛ ألنه أعقب اآلية السابقة ذه اآلية مما يدل على أن ترك الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف  املنكر سبب للتفرق

ومن فوائدها: أن التفرق بعد أن تبني احلق أشد قبحا من التفرق حني خفاء  والنهي عن املنكر سبب للتفرق .

)) وذلك ألنه إذا جاءت البينات واتضح احلق فال وجه  جاءهم البينات من بعد ما ((ؤخذ من قوله: ؛ ي احلق

؛ واحلق ـ وهللا احلمد ـ يف هذه الشريعة واضح بني ألنه يف   ؛ لكن إذا كان احلق خفيا فقد حيصل التفرق للتفرق

يد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد : الوع ومن فوائد اآلية الكرمية كتاب اهللا احملفوظ إىل يوم القيمة .

ومن فوائد هذه اآلية: أن العقاب خيتلف  وأولئك لهم عذاب عظيم )) . ((؛ لقوله تعاىل:  ما جاءهم البينات

  ؛ ألنه ملا كان فعل هؤالء عظيما كان عذام عظيما . انتهى الوقت  باختالف اجلرم

  نعم عبد الوهاب ؟ الشيخ :

؛ اآلن تدعوا أو تأمر أحد تدعوه إىل املعروف أو تنهى عن منكر حيتج عليك  اهللا إليك شيخ أحسن السائل :

أحيانا مبا تقدمه الدولة يقول دوليت هي من أشد البالد وفقا للشريعة ولو كان هذا منكر ملا وجد يف هذه البالد 

  فماذا جنيبه ؟

؛ احلجة يف كتاب اهللا وسنة رسوله  إمجاع املسلمنينعم الذي حيتج بفعل الدولة نقول: هذا ليس حبجة ب الشيخ :

، مث إذا كان هناك  ؛ واملسلمون أمجعوا على أن فعل الدول ليس حبجة صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع املسلمني

شيء تفعله الدولة يعرتف هو بتحرميه نقول انظر إىل الدولة فعلت كذا وكذا هل تقول هذا حرام ؟ أو تقول حالل 

   يعرتف بأنه حرام فإذا ليس هناك حجة يف فعل الدولة . ؟ فإذا كان



وجند كثريا من الناس إذا أمرته بشيء أو  كل أحديف هذا الزمن كثر املفتيني ورتب الفتوى كل من   السائل :

  أنكرت عليه قال يقول الشيخ الفالين إنه مكروه وال يعرف املكروه من احملرم لكن يتبع ما قال به عامل فالن ؟

؛ ولكن موقفنا جتاه  هذا صحيح أن املفتيني اآلن كثر الشك وأنه ركب املطية من ال يعرف أن يصرفها الشيخ :

هذا الشيء أن نقول هذا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ونأيت مبا عندنا من األدلة ألن أي إنسان 

  .يت بالدليل من الكتاب والسنة وحنج ذا يفيت بغري علم فالبد أن يكون العلم خمالفا ملا أفىت به فنأ

  يقول الشيخ الفالين يقول هكذا ؟ حيتج ذا هو ما   السائل :

حنن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول قال اهللا ورسوله وتقول قال الشيخ الفالين إذا معناه  الشيخ :

، نقول يوم القيمة هل تسأل عن الشيخ وإال  ماختذت هذا الشخص نبيا وتركت نبوة حممد عليه الصالة والسال

   )) . ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ((عن الرسول ؟ عن الرسول 

  ؟ فذكر إن نفعت الذكرى )) ((أحسن اهللا إليك كيف نوجه قوله تعاىل:  السائل :

نفع قال اجلمهور املعىن ذكر إن كان نعم اآلية هذه اليت يستدل ا على أنه  ال جيب التذكري إال إذا  الشيخ :

   هؤالء أهال للتذكري مثل ما قلنا عامل كان يعرف العلم فهي من باب احلث ومن باب التهديد هلؤالء املذكرين .

مثل اآلن نرى إنسان حترمي الغناء مث تناقض ون يف علي الناس يقر يأمر باملعروف وال يأتيه يعين خي الذي السائل :

  ؟فالناس وقعوا يف الناقض  العوراتموسيقا يطلع حترمي الشيء مثل تكشف  يأيت من بعد ذلك

  نبقي املنكر منكرا وال ننكره ألن الناس يفعلونه ؟  الشيخ :

  ألنه يؤدي إىل أكرب ؟  السائل :

على كل حال أنت إذا أنكرت املنكر وفيه ناس يفعلونه أو أنت مىت تفعله عرف الناس أنه منكر واجتنبه  الشيخ :

بعض الناس هل مثال اآلن ملا نقول إن الغناء حرام أو حلق اللحية حرام مث يفعل الناس ممن يشار إليهم ملراتبهم 

؛ وهلذا كان  ؛ حيتجون املبطل حيتج فيما إذا زاغ العامل أو زل االجتماعية هل الناس يقول واهللا هذا حالل ؟ أبدا

؛ العامة ما حيتجون احتجاج حقيقي يعين يرونه حجة  العاملعمر رضي اهللا عنه وغريه من السلف حيذرون من زلة 

   . ؛ هذه مشكلة هلم إال يف مسألة العلماء



بعض الناس كلما زيد شرا زاد خريا وبعض اآلخر بالعكس ؛ هل نقول للثاين ال تأمر باملعروف حىت ال  السائل :

  تفسد أكثر مما تصلح ؟

  ، اضرب املثل عشان ندري ونشوف ؟  يتصور هذاكلما زيد شرا زاد خريا ما أحد  الشيخ :

  ؛  يعين كلمة جييء السائل :

  إذا أنت ما استطعت أنت تصور الذي قلت فكيف نتصور حنن ؟  الشيخ :

  ؟ حيتشم فإذا كان املعروف الثاين حيتشم هل نقول نفس الشيء ده مثال يغضب عليه والثاين يعين جت السائل :

؛ لكن ليس من الشروط يعين  ب أن يكون واسع البال وأن يأمر بالرفق، من اآلدابحنن نقول: من اآلدا الشيخ :

 (( ؛ نقول مر وانه . مثال إذا عرف اإلنسان من نفس أنه رجل حار يغضب بسرعة نقول ال تأمر وال تنهى ؟ ال

)) حيتمل أا مجلة استئنافية وأا متعلقة مبحذوف  يوم تبيض وجوه ((قوله:  )) تبيض وجوه وتسود وجوه ومي

؛  : اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعين واذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إىل هذين القسمني تقديره

وقوله:  . )) يعين هلم عذاب عظيم يف ذلك اليوم أولئك لهم عذاب عظيم ((وحيتمل أا متعلقة باخلرب لقوله: 

؛ وهذه الوجوه اليت تكون بيضاء هي وجوه املؤمنني  )) البيضاء معروف أي تكون بيضاء تبيض وجوه يوم ((

سيما  (:  وختتص هذه االمة بأا يكون لبيضاا نور تعرف به يوم القيمة كما قال النيب عليه الصالة والسالم

)) قد  تبيض وجوه وتسود وجوه ((:  ) وقوله ليست لغيركم تدون يوم القيمة غرا محجلين من أثر الوضوء

)) ولكن  تبيض وجوه وتسود وجوه ((يبدوا لإلنسان من أول وهلة أن هذين القسمني متساويان ألن اهللا قال: 

هذا غري مراد وذلك ألن أكثر بين من أهل النار وجوههم مسودة ـ والعياذ باهللا ـ فإن من بين آدم تسعمائة وتسعة 

من األلف يف اجلنة كما صح يف ذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وتسعني كلهم يف النار وواحد 

السودات واهللا أعلم أنه مما يبشر به هؤالء  ؛ وسبب هذا البيضات و أي تكون سوداء تسود وجوه )) ((قوله: 

يومكم  المالئكة هذاوتتلقاهم  ((وجل  ويوبخ به هؤالء؛ فإن املؤمنني يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برمحة اهللا عز

)) وأما كافرون فبالعكس؛ ومن املعلوم أن اإلنسان إذا بشر مبا يسره يستنري وجهه ويظهر  الذي كنتم توعدون

فأما الذين اسودت  فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم )) (( ((قال:  عليه عالمة السرور.

فأما  (())؛ قوله:  وأما الذين ابيضت وجوههم ((ل بعدها: )) الفاء للتفريع وأما للتفصيل؛ ألنه قا وجوههم

يوم  ((فيما قبل؛ ألنه قال:  ) بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرهاوجوههم ) الذين اسودت



)) وكان املتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت وجوههم؛  وجوه فأما الذين اسودت وجوههم تبيض وجوه وتسود

ألن هذا هو الرتتيب ولكنه كان األمر خبالف املتوقع ويسمي علماء البالغة هذا النوع من السياق: لفا ونشرا 

)) جواب أما  فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ((مشوشا أو أحسن نقول: غري مرتب؛ 

فهي مقول للقول احملذوف أي فيقال  أكفرتم بعد إيمانكم )) ((يقال أكفرمت ؛ وأما اجلملة: حمذوف والتقدير: ف

أكفرمت؛ ومن القائل: حيتمل أن يكون القائل هو اهللا عزوجل وحيتمل أن يكون القائل املالئكة؛ وعلى كل تقدير 

)) فهذا االستفهام  فذوقوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم ((فاملراد باالستفهام هنا التوبيخ والتندمي يقال هلم: 

للتوبيخ أي أن هؤالء يوخبون فيجمع هلم بني األمل البدين واألمل القليب النفسي؛ وذلك ألن العذاب قد يكون على 

البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما مجيعا؛ من الناس من تضربه وال توخبه نقول هذا العذاب على 

من يوخبه يف مقام يرى فيه اإلكرام واالحرتام فتهينه فهذا عذاب النفسي القليب؛ ومن أيش ؟ البدن؛ ومن الناس 

كلما  ((الناس من جيمع له بني األمرين كالكفار فإن الكفار يوخبون يف عرصات القيامة ويوخبون عند دخول النار 

قلنا ما نزل اهللا من شيء إن فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و  ألقي فيها

قال اخسئوا فيها وال  ((ويوخبون أيضا بعد ذلك كما يف قوله تبارك وتعاىل:  ضالل كبير )) أنتم إال في

 ((قوله:  . )) فإم يوخبون أيضا يف حال دخوهلم النار ومكثهم فيها ما شاء اهللا وطلبهم أن ينجوا منها تكلمون

)) املراد باإلميان هنا إميان الفطرة ألن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك يف  أكفرتم بعد إيمانكم

 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو (احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: 

تكون اآلية يف سياق من ) وحيتمل أن يكون املراد باإلميان اإلميان الفطري االختياري و  ينصرانه أو يمجسانه

ذوقوا العذاب أي  فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون )) ((قال:  . ارتدوا بعد إميام؛ لكن األول أوىل ألنه أعم

؛ والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق أي مسه العذاب )) ذوقوا ((عذاب ؟ البدين والنفسي؛ وقوله: 

وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن؛ فقول الرسول صلى اهللا عليه  بالبدن كله ألن الذوق قد يكون باللسان

) املراد به ذوق القلب ال ذوق اللسان؛ وإذا قيل: ذاق الثمرة هذا  ذاق طعم اإليمان من رضي باهللا ربا (وسلم: 

أي يقال هلم أيضا  ذوقوا العذاب )) ((قوله:  . ذوق اللسان؛ ذاق العذاب هذا ذوق البدن؛ فلكل مقام مقال

)) أي بسبب كفركم؛ الباء هنا للسببية؛ وما  بما كنتم تكفرون ((ذوقوا العذاب وهو العقوبة على الذنب 

)) فإعراا ظاهر: كان وامسها وخربها لكن خربها  كنتم تكفرون ((مصدرية أي بكونكم تكفرون باهللا؛ وأما 

يف هذه اآلية من الفوائد أوال:   ن باهللا ومبا جيب اإلميان به .)) مبن ؟ تكفرو  بما كنتم تكفرون ((مجلة؛ وقوله: 

)) وهذا على  تبيض وجوه يوم ((وجوب التذكري ذا اليوم العظيم الذين ينقسم فيه الناس إىل قسمني؛ لقوله: 



يستفاد منه: التذكري تقدير قولنا: اذكر يوما؛ أما إذا جعلناه متصال مبا قبله فإنه ال يستفاد منه هذه الفائدة؛ ولكن 

  ذا اليوم يعين أن اهللا يذكرنا ذا اليوم


